
CZ Návod k použití stolní lampy řad Solight WO30 a WO31 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, 
aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte 
neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě 
uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. 
Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte 
blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou. 

Obsah balení 

Stolní lampička, napájecí adaptér, návod k použití. V případě, že některá ze součástí chybí, obraťte se na svého 
prodejce. 

Použití 

Zapojte přívodní konektor napájecího zdroje do vstupního portu stolní lampičky. Poté zapojte napájecí adaptér do 
zásuvky elektrické energie. 

V případě modelů řady WO30 veškeré ovládání provádíte dotykem na místo vyznačené symbolem: 
Dotykem lampičku zapnete/vypnete a zároveň krokově měníte intenzitu světla. 

 

V případě modelů řady WO31 zapnutí a vypnutí lampičky provedete dotykem na místo vyznačené symbolem:   

Intenzitu světla plynule zvýšíte nebo snížíte podržením prstu na místech vyznačenými symboly šipek:  

 

SK Návod na použitie stolnej lampy rad Solight WO30 a WO31 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, 
aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte 
neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod 
k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by 
mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou(napr. kúpeľňa), 
zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.  

Obsah balenia 

Stolná lampička, napájací adaptér, návod na použitie. V prípade, že niektorá zo súčastí chýba, obráťte sa na svojho 
predajcu. 

Použitie 

Zapojte prívodný konektor napájacieho zdroja do vstupného portu stolnej lampičky. Potom zapojte napájací adaptér 
do zásuvky elektrickej energie. 

V prípade modelov rady WO30 celé ovládanie uskutočníte dotykom na mieste vyznačenej symbolom: 
Dotykom lampičku zapnete/vypnete a zároveň krokovo meníte intenzitu svetla. 

 
V prípade modelov rady WO31 zapnutie a vypnutie lampičky uskutočníte dotykom na mieste vyznačenej symbolom:   

 
 

Intenzitu svetla plynulo zvýšite alebo znížite podržaním prsta na miestach vyznačenými symbolmi šípok:  


